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ۡشِذ  ٘ٓ إِنَٗ ٱنشُّ ِذ ۡٓ ۡعَُب قُۡشَءاًَب َعَجٗبب )1( َٚ ًِ ْا إََِّب َس ٕٓ ٍِّ فَقَبنُ ٍَ ٱۡنِج َع ََفَٞش يِّ ًَ ُ ٱۡستَ َّٙ أَََّّ َٙ إِنَ قُۡم أُِٔح

ُۥ  أَََّّ َٔ نَٗذا )3(  َٔ ََل  َٔ ِحبَةٗ   َب َيب ٱتََّخَز َصَٰ َٰٗ َجذُّ َسبُِّ هَ ُۥ تََعَٰ أَََّّ َٔ َبٓ أََحٗذا )2(  نٍَ َُّۡرِشَ  بَِشبُِّ َٔ فَ   َ بَيَُّب بِِّ و 

ِ َكِزٗبب  ٍُّ َعهَٗ ٱَّللَّ ٱۡنِج َٔ َُس  أَََّب ظَََُُّبٓ أٌَ نٍَّ تَقَُٕل ٱۡۡلِ َٔ ِ َشطَٗطب )4(  ٌَ َٚقُُٕل َسفَُُِٛٓب َعهَٗ ٱَّللَّ َكب

ْا  ُۡى ظَُُّٕ أَََّٓ َٔ ٍِّ فََزاُدُْٔۡى َسَْ ٗقب )6(  ٍَ ٱۡنِج ٌَ بِِشَجبٖل يِّ َِس َُٚعُٕرٔ ٍَ ٱۡۡلِ ٌَ ِسَجبٞل يِّ ُۥ َكب أَََّّ َٔ  )5(

ُشُٓٗبب  َٔ َٓب ُيهِئَۡت َحَشٗسب َشِذٚٗذا  َجۡذَََٰ َٕ بَٓء فَ ًَ ۡسَُب ٱنسَّ ًَ أَََّب نَ َٔ ُ أََحٗذا )7(  ب ظََُُتُۡى أٌَ نٍَّ َٚۡبَعَث ٱَّللَّ ًَ َك

أَََّب ََل  َٔ َصٗذا )9(  ٌَ َِٚجۡذ نَُّۥ ِشَٓبٗبب سَّ عِ ٱۡۡلٓ ًِ ٍ َٚۡستَ ًَ ِعو فَ ًۡ ِعَذ نِهسَّ َٓب َيقََٰ ُۡ أَََّب ُكَُّب ََۡقُعُذ ِي َٔ  )8(

ِيَُّب  َٔ  ٌَ هُِحٕ أَََّب ِيَُّب ٱنصََّٰ َٔ ِٓۡى َسبُُّٓۡى َسَشٗذا )11(  ًٍَ فِٙ ٱۡۡلَۡسِض أَۡو أََساَد بِ ٘ٓ أََششٌّ أُِسَٚذ بِ ََۡذِس

نٍَ َُّۡعِجَزُِۥ ََْشٗبب  َٔ َ  فِٙ ٱۡۡلَۡسِض  أَََّب ظَََُُّبٓ أٌَ نٍَّ َُّۡعِجَز ٱَّللَّ َٔ نَِكو ُكَُّب طََشٓائَِق قَِذٗدا )11(  ٌَ َرَٰ ُدٔ

أَََّب  َٔ ََل َسَْٗقب )13(  َٔ ٍۢ بَِشبِِّّ  فَََل ََٚخبُف بَۡخٗسب  ٍ ُٚۡؤِي ًَ ٓ َءاَيَُّب بِِّ و فَ َٰٖ ۡعَُب ٱۡنَُٓذ ًِ ب َس ًَّ أَََّب نَ َٔ  )12(

ٌَ فََكبَُْٕا  ِسطُٕ ب ٱۡنقََٰ أَيَّ َٔ ْا َسَشٗذا )14(  ۡٔ ئِكَ  تََحشَّ
ٓ نََٰ ْٔ ُ ٍۡ أَۡسهََى فَأ ًَ ٌَو فَ ِسطُٕ ِيَُّب ٱۡنقََٰ َٔ  ٌَ ٕ ًُ ۡسهِ ًُ ِيَُّب ٱۡن

َيٍ  َٔ  ِِّۚ َۡفتَُُِٓۡى فِٛ بًٓء َغَذٗقب )16( نُِّ ُٓى يَّ ََُٰ ۡٛ ْٕا َعهَٗ ٱنطَِّشٚقَِة َۡلَۡسقَ ًُ
ِٕ ٱۡستَقََٰ أَنَّ َٔ نَِجَََُّٓى َحطَٗبب )15( 

ِ أََحٗذا  ِ فَََل تَۡذُعْٕا َيَع ٱَّللَّ ِجَذ َّلِلَّ َسَٰ ًَ ٌَّ ٱۡن أَ َٔ ُٚۡعِشۡض َعٍ ِرۡكِش َسبِِّّ  َٚۡسهُۡكُّ َعَزاٗبب َصَعٗذا )17( 

ََلٓ  َٔ بٓ أَۡدُعْٕا َسبِّٙ  ًَ ِّ نِبَٗذا )19( قُۡم إََِّ ۡٛ ٌَ َعهَ ِ َٚۡذُعُِٕ َكبُدْٔا َُٚكَُٕٕ ب قَبَو َعۡبُذ ٱَّللَّ ًَّ ُۥ نَ أَََّّ َٔ  )18(

 ِ ٍَ ٱَّللَّ ََل َسَشٗذا )21( قُۡم إَِِّٙ نٍَ ُِٚجَٛشَِٙ ِي َٔ ا  أُۡشِشُ  بِِّٓ  أََحٗذا )21( قُۡم إَِِّٙ ََلٓ أَۡيهِكُ  نَُكۡى َضّشٗ

 ٌَّ ِ َسُسٕنَُّۥ فَئ َٔ  َ َيٍ َٚۡعِص ٱَّللَّ َٔ تِِّ ِۚ 
هََٰ ِسَسَٰ َٔ  ِ ٍَ ٱَّللَّ ٗغب يِّ

ٍۡ أَِجَذ ِيٍ ُدَِِّٔ  ُيۡهتََحًذا )22( إَِلَّ بَهََٰ نَ َٔ أََحٞذ 

ٍۡ أَۡضَعُف  ٌَ َي ٕ ًُ ٌَ فََسَٛۡعهَ ْا َيب َُٕٚعُذٔ ۡٔ ٓ إَِرا َسأَ َٰٗ ٍَ فَِٛٓبٓ أَ بًَذا )23( َحتَّ هِِذٚ نَُّۥ ََبَس َجَََُّٓى َخَٰ

 طٛسة اؾٔ
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هُِى  ٙٓ أََيًذا )25( َعَٰ ٌَ أَۡو َٚۡجَعُم نَُّۥ َسبِّ ب تَُٕعُذٔ ٘ٓ أَقَِشٚٞب يَّ ٌۡ أَۡدِس أَقَمُّ َعَذٗدا )24( قُۡم إِ َٔ ََبِصٗشا 

 ِّ ۡٚ ٍِ َٚ َذ ۡٛ ٍۢ بَ ُۥ َٚۡسهُُك ِي ُسٕٖل فَئََِّّ َٰٗ ِيٍ سَّ ٍِ ٱۡستََض بِِّٓ  أََحذً ا )26( إَِلَّ َي ۡٛ َٰٗ َغ ُِٓش َعهَ ِب فَََل ُٚۡظ ۡٛ ٱۡنَغ

ٍء َعَذدَۢ ا ۡٙ َٰٗ ُكمَّ َش َٔ أَۡحصَ  ِٓۡى  ۡٚ ب نََذ ًَ أََحبطَ بِ َٔ ِٓۡى  ِت َسبِّ
هََٰ َۡعهََى أٌَ قَۡذ أَۡبهَُغْٕا ِسَسَٰ ٍۡ َخۡهفِِّ  َسَصٗذا نِّٛ ِي َٔ  

 
 : َعاْى ايهًُات- 

 

 ْؿش اؾُع َٔ ايٓاغ  طؿٝٗٓا املكصٛد إبًٝع

 ػططا بعٝذًا عٔ اؿل  غذقا نجريًا

 طشائل قذدا َزاٖب خمتًؿة يبذا َضدمحني

 سٖكا طػٝاًْا ٚعذٚاًْا ًَتشذا ْصريًا

 أَذًا غاٜة َٚذة َعٝٓة َٔ ايضَإ سصذًا ساؾعًا
 

 َا تشػذ إيٝ٘ ايظٛسة ايهشمية :- 
  

 طٛسة اؾٔ طٛسة َهٝة ْضيت بعذ طٛسة "األعشاف" ٚقبٌ طٛسة "ٜع"- 

 إعذاب اؾٔ بايكشإٓ ايهشِٜ .- 

 َِٓٗ ايصاحل ٚغري ايصاحل .اؾٔ - 

 أِْٗ ال ٜعًُٕٛ ايػٝب ٚ أِْٗ أٌٖ يًجٛاب ٚ ايعكاب .- 

 اؾٔ ال ميًهٕٛ ْؿعًا ٚال ضشًا ألسذ .- 

 دعٛة إىل اإليتضاّ مبٓٗر اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل ؾؿٝ٘ ايظعادة ؾى ايذْٝا ٚ اآلخشة- 

 ٚأعاْت٘ عًى تبًٝؼ سطاي٘ سب٘ تأٜٝذ اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل يشطٛي٘ - 

 . اٍ ايؼاق٘اؾٔ قادس عًى األعُ- 

 ال طًطإ ٚال طٝطشة يًذٔ عًى املؤَٔ املتٛنٌ عًى اهلل - 

 إىل األْع ٚ اؾٔ . سطاية ايشطٍٛ- 
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ْحَمنُ  انَُ َعلََّمهُ ( 3) اْْلِْنَسانَُ َخلَقَُ( 2) اْلق ْرآنَُ َعلَّمَُ( 1) الرَّ ٌَ ْسَبانُ  َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ ( 4) اْلَب ْجمُ ( 5) ِبح   َوالنَّ
َجرُ  َدانُِ َوالشَّ ْسج  َماءَُ( 6) ٌَ  اْلَوْزنَُ َوأَِقٌم وا( 8) اْلِمٌَزانُِ ِفً َتْطَغْوا أََلَُّ( 7) اْلِمٌَزانَُ َوَوَضعَُ َرَفَعَها َوالسَّ
وا َوََلُ ِباْلِقْسطُِ ْخلُ  َفاِكَهةُ  ِفٌَها( 11) لِْْلََنامُِ َوَضَعَها َواْْلَْرضَُ( 9) اْلِمٌَزانَُ ت ْخِسر   اْْلَْكَمامُِ َذاتُ  َوالنَّ

و َواْلَحبُ ( 11) َحانُ  اْلَعْصفُِ ذ  ٌْ َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 12) َوالرَّ ك  َبانُِ َرب   َصْلَصالُ  ِمنُْ اْْلِْنَسانَُ َخلَقَُ( 13) ت َكذ 
ارُِ َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 15) َنارُ  ِمنُْ َماِرجُ  ِمنُْ اْلَجانَُّ َوَخلَقَُ( 14) َكاْلَفخَّ َبانُِ َرب ك  نُِ َربُ ( 16) ت َكذ  ٌْ  اْلَمْشِرَق

نُِ َوَربُ  ٌْ َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 17) اْلَمْغِرَب َبانُِ َرب ك  نُِ َمَرجَُ( 18) ت َكذ  ٌْ انُِ اْلَبْحَر ٌَ ْلَتِق َنه َما( 19) ٌَ ٌْ  ََلُ َبْرَزخُ  َب
انُِ ٌَ ْبِغ َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 21) ٌَ ك  َبانُِ َرب  جُ ( 21) ت َكذ  ْخر  َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 22) َواْلَمْرَجانُ  الل ْإل إُ  ِمْنه َما ٌَ  َرب ك 
َبانُِ ْنَشآتُ  اْلَجَوارُِ َولَهُ ( 23) ت َكذ  َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 24) َكاْْلَْعََلمُِ اْلَبْحرُِ ِفً اْلم  ك  َبانُِ َرب  لُ ( 25) ت َكذ   َمنُْ ك 
َها ٌْ ْبَقى( 26) َفانُ  َعلَ ٌَ و َرب كَُ َوْجهُ  َو َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 27) َواْْلِْكَرامُِ اْلَجََللُِ ذ  ك  َبانُِ َرب  ْسؤَل هُ ( 28) ت َكذ   َمنُْ ٌَ
َماَواتُِ ِفً لَُّ َواْْلَْرِضُ السَّ ْومُ  ك  وَُ ٌَ َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 29) َشؤْنُ  ِفً ه  َبانُِ َرب ك  غُ ( 31) ت َكذ  مُْ َسَنْفر  ٌ هَُ لَك   أَ

َقََلنُِ َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 31) الثَّ ك  َبانُِ َرب  ا( 32) ت َكذ  وا أَنُْ اْسَتَطْعت مُْ إِنُِ َواْْلِْنسُِ اْلِجنُ  َمْعَشرَُ ٌَ  أَْقَطارُِ ِمنُْ َتْنف ذ 
َماَواتُِ وا َواْْلَْرِضُ السَّ ونَُ ََلُ َفاْنف ذ  ْلَطانُ  إَِلَُّ َتْنف ذ  َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 33) ِبس  َبانُِ َرب ك  َما ٌ ْرَسلُ ( 34) ت َكذ  ك  ٌْ  َعلَ

َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 35) َتْنَتِصَرانُِ َفََلُ َون َحاسُ  َنارُ  ِمنُْ ش َواظُ  َبانُِ َرب ك  َماءُ  اْنَشقَّتُِ َفإَِذا( 36) ت َكذ   َفَكاَنتُْ السَّ
َهانُِ َوْرَدةُ  َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 37) َكالد  َبانُِ َرب ك  ْوَمِئذُ ( 38) ت َكذ  ٌَ  َفِبؤَيُ ( 39) َجانُ  َوََلُ إِْنسُ  َذْنِبهُِ َعنُْ ٌ ْسؤَلُ  ََلُ َف
َما آََلءُِ َبانُِ َرب ك  ْجِرم ونَُ ٌ ْعَرفُ ( 41) ت َكذ  مُْ اْلم  ٌ ْإَخذُ  ِبِسٌَماه   آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 41) َواْْلَْقَدامُِ ِبالنََّواِصً َف

َما َبانُِ َرب ك  مُ  َهِذهُِ( 42) ت َكذ  بُ  الَِّتً َجَهنَّ ْجِرم ونَُ ِبَها ٌ َكذ  وف ونَُ( 43) اْلم  َنَها ٌَط  ٌْ نَُ َب ٌْ ( 44) آنُ  َحِمٌمُ  َوَب
َما آََلءُِ َفِبؤَيُ  َبانُِ َرب ك  َتانُِ َرب هُِ َمَقامَُ َخافَُ َولَِمنُْ( 45) ت َكذ  َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 46) َجنَّ َبانُِ َرب ك   َذَواَتا( 47) ت َكذ 

َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 48) أَْفَنانُ  َبانُِ َرب ك  َنانُِعَُ ِفٌِهَما( 49) ت َكذ  انُِ ٌْ ٌَ َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 51) َتْجِر َبانُِ َرب ك  ( 51) ت َكذ 
لُ  ِمنُْ ِفٌِهَما َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 52) َزْوَجانُِ َفاِكَهةُ  ك  ك  َبانُِ َرب  ِكِئٌنَُ( 53) ت َكذ  تَّ شُ  َعلَى م   ِمنُْ َبَطاِئن َها ف ر 

ايشمحٔطٛسة   
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نُِ َوَجَنى إِْسَتْبَرقُ  ٌْ َت َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 54) َدانُ  اْلَجنَّ َبانُِ َرب ك  ْرفُِ َقاِصَراتُ  ِفٌِهنَُّ( 55) ت َكذ  ْطِمْثه نَُّ لَمُْ الطَّ ٌَ 
َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 56) َجانُ  َوََلُ َقْبلَه مُْ إِْنسُ  َبانُِ َرب ك  اق وتُ  َكؤَنَّه نَُّ( 57) ت َكذ  ٌَ  آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 58) َواْلَمْرَجانُ  اْل

َما َبانُِ َرب ك  َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 61) اْْلِْحَسانُ  إَِلَُّ اْْلِْحَسانُِ َجَزاءُ  َهلُْ( 59) ت َكذ  َبانُِ َرب ك  وِنِهَما َوِمنُْ( 61) ت َكذ   د 
َتانُِ َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 62) َجنَّ َبانُِ َرب ك  َتانُِ( 63) ت َكذ  ْدَهامَّ َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 64) م  ك  َبانُِ َرب  َنانُِ ِفٌِهَما( 65) ت َكذ  ٌْ  َع

اَخَتانُِ َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 66) َنضَّ ك  َبانُِ َرب  انُ  َوَنْخلُ  َفاِكَهةُ  ِفٌِهَما( 67) ت َكذ  مَّ َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 68) َور  ك   َرب 
َبانُِ َراتُ  ِفٌِهنَُّ( 69) ت َكذ  ٌْ َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 71) ِحَسانُ  َخ َبانُِ َرب ك  ورُ ( 71) ت َكذ  وَراتُ  ح  امُِ ِفً َمْقص  ٌَ  اْلِخ

َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 72) َبانُِ َرب ك  ْطِمْثه نَُّ لَمُْ( 73) ت َكذ  َما آََلءُِ َفِبؤَيُ ( 74) َجانُ  َوََلُ َقْبلَه مُْ إِْنسُ  ٌَ َبانُِ َرب ك   ت َكذ 
ِكِئٌنَُ( 75) تَّ ْضرُ  َرْفَرفُ  َعلَى م  َما ءُِآََلُ ِبؤَيُ فَُ( 76) ِحَسانُ  َوَعْبَقِريُ  خ  ك  َبانُِ َرب   اْسمُ  َتَباَركَُ (77) ت َكذ 

 . َواْْلِْكَرامُِ اْلَجََللُِ يذُِ َرب كَُ
  

 -َعاْى ايهًُات :
 

 عًُ٘ ايبٝإ أهلُ٘ ايؿصاسة  آالء ْعِ

 األْاّ اـًل َاسز هلب خايص

 بشصخ سادض ػٛاظ هلب ْاس ساَٝة

 عظبإ عظاب ايٓٛاصى َكذَة ايشءٚغ

 ايٓكالٕ األْع ٚ اؾٔ ٚي٘ اهللأى 
 اؾٛاس ايظؿٔ مجع داسٜة األعالّ اؾبٌ ايعاىل

 رٚ اؾالٍ رٚ ايععُة ٚ ايظًطإ ٚ األنشاّ بايتذاٚص ٚ اإلسظإ
 أقطاس دٛاْب ال تٓؿزٕٚ ال تظتطٝعٕٛ اـشٚز

 بظًطإ بكٛة ٚقٗش ٚ غًب٘ نايذٖإ نذٖٔ ايضٜت
 أْؼكت ايظُاء أْؿو بعطٗا يكٝاّ ايظاعة إٓ َاء ساس

 أؾٓإ أغصإ دضاء اإلسظإ ؾى ايعٌُ
 إال األسظإ ؾى ايجٛاب أى اؾٓة َذٖاَتإ طٛداٚإ

 عًى سؾشف ٖٛ نٌ ثٛب عشٜض
 

 



6 
 

 

 

 

 
ُُُ 

 

 
 
 

 َا ٜظتؿاد َٔ اؿذٜحُُ
 

 أُٖٝة ٚ إتكإ ايعٌُ . - 
 سبط إتكإ ايعٌُ عب اهلل . - 
 ايزى ٜعٌُ حيب٘ اهلل ٜٚشضى عٓ٘ . - 

 
 

 

 

 
 

 

 َا ٜظتؿاد َٔ اؿذٜح 
 ٜذعْٛا اؿذٜح إىل أُٖٝ٘ أتكإ ايعٌُ ٚدٛدة األْتاز - 
 ايزى ٜعٌُ حيب٘ اهلل ٜٚشضى عٓ٘ - 

 
        

 
 

ُٜتكٓ٘   قاٍ سطٍٛ اهلل   إٕ اهلل حيب إرا عٌُ أسذنِ عُاًل إٔ 

 أثش ايعٌُ بايضساعة عًى ٜذ َعار بٔ دبٌ   سأى سطٍٛ اهلل 

 ٖاتإ نؿإ حيبُٗا اهلل ٚسطٛي٘  ؾكاٍ : 

 طبشإ اهلل اهلل أنرب اؿُذ هلل
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 َا ٜظتؿاد َٔ اؿذٜح    
 

 .سزسْا ايٓبى َٔ صؿات املٓاؾكني ٚخطٛست٘  - 
 . املؤَٔ ٜهٕٛ صادم ؾى سذٜج٘ ٚحيرتّ ايٛعٛد ٚ أداء األَاْة - 
 َٔ صؿات٘ ايهزب ٚخًـ ايٛعذ  ٚ عذّ األَاْة .املٓاؾل  - 

 

 

 َعاْى ايهًُات  
 
 

 ايزى ٜعٗش خالف َا ٜبطٔ املٓاؾل عالَة آٜة
 مل ًٜتضّ بٛعذٙ أخًـ تهًِ سذخ
 مل ٜؤد األَاْة خإ ٚثل ب٘ أؤمتٔ

 
 

 

 

  
 

 َا ٜظتؿاد َٔ اؿذٜح   
 .اإلميإ باهلل ٚسطٛي٘ َٔ أؾطٌ األعُاٍ  - 
 .اؾٗاد ؾى طبٌٝ اهلل َٔ أؾطٌ األعُاٍ - 
 . عُاٍ ٚطبب يذخٍٛ اؾٓة ٚ ايعتل َٔ ايٓاساؿر َٔ أؾطٌ األ - 

 َػؿٛس َربٚس

آٜة املٓاؾل ثالخ:إرا ؼذخ نزب ، ٚإرا ٚعذ أخًـ،   قاٍ سطٍٛ اهلل 
 ٚإرا أؤمتٔ خإ 

أى األعُاٍ أؾطٌ ؟ قاٍ   قاٍ طئٌ ايٓبى   عٔ أبى ٖشٜشة 
 ِاإلميإ باهلل ٚسطٛي٘ قٌٝ ثِ َارا قاٍ دٗاد ؾى طبٌٝ اهلل قٌٝ ث

 َارا قاٍ : سر َربٚس



8 
 

 

 

 

 

 

 َا املكصٛد بايّٝٛ اآلخش ؟ َٚارا ٜكتطى إمياْو ب٘ ؟ 

، ٜكتطى إ ْؤَٔ بايبعح ٚ اؿظاب ٚ اؾضاء ٚ إ ْؿعٌ  ايكٝاَة اآلخش ٖٛ ّٝٛاي
 اـري ْٚبتعذ عٔ ايؼش .

 

 ارنش ثالخ َٔ ْعِ اهلل َبًٝٓا ٚادبو حنٖٛا ؟ 

 اهلٛاء ايزى ْتٓؿظ٘ .  -
 ايزى ْؼشب٘ .املاء  -
 األسض ايزى ْعٝؽ عًٝٗا  -

 ٚادبٓا إٔ ْؼهش اهلل ٚ إٔ حناؾغ عًى ٖزٙ ايٓعِ .
 

 أَأل ايؿشاغات :- 

 . ْٓصت إيٝ٘عٓذ اطتُاعٓا يًكشإٓ ايهشِٜ جيب إٔ  -
 .ايكٝاَةايّٝٛ اآلخش ٖٛ ّٜٛ  -
 . اآلخشةسٝاٙ دذٜذة ؾى  يٝبذأ  بـاملٛتتٓتٗى سٝاٙ اإلْظإ  -
اؾٓ٘ ٜٚذخٌ  املؤَٕٓٛعًى أعُاهلِ ؾٝذخٌ  ايٓاغؾى اآلخشة حياطب اهلل  -

 . ايٓاسايهاؾشٜٔ 
 

 

  : قاٍ تعاىل  ٚإر قاٍ إبشاِٖٝ سب أسْى نٝـ ؼى املٛتى قاٍ أٚمل تؤَٔ قاٍ بًى  
  ٚيهٔ يٝطُئٔ قًبى قاٍ ؾدز أسبعة َٔ ايطري ؾصشٖٔ إيٝو ثِ أدعٌ عًى دبٌ      
 طٛسة ايبكشة َٓٗٔ دضءًا ثِ ادعٗٔ ٜأتٝٓو طعًٝا ٚاعًِ إٔ اهلل عضٜض سهِٝ     

 

 : أخرت اإلدابة ايصشٝشة مما بني ايكٛطني- 

  قاٖش  –ػذاع  – قٛى َعٓى عضٜش      : ......      -
   أطًكٗٔ  – قطعٗٔ –اسبظٗٔ   َعٓى ؾصشٖٔ : .......    -

 

 ِـذة املظًـذة األٚىل / َٔ عكٝـايٛس
 شـإ بايّٝٛ اآلخـاإلميذسغ األٍٚ ـاي

 ايذس
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 : ٌص- 
أ                                                                     ب          ُ  
 داس ايٓعِٝ ؾى اآلخشة -                                                 ايبعح - 
 إسٝاء اهلل املٛتى ّٜٛ ايكٝاَة -                                                    اؾٓة - 
 ّٜٛ ايكٝاَة -                                                    ايٓاس  - 
  داس ايعزاب ؾى اآلخشة -ايّٝٛ األخش                                         - 

  

 

 

 : أنٌُ َا ٜأتى 

 . املظتكِٝايٓاغ إىل ايطشٜل  يـٗذاٜةأختاس اهلل ايشطٌ  - 
 . نتب٘ٚ  ٚسٝ٘اْضٍ اهلل عًى سطً٘  - 
 .ايصربٚ ايؿطٓة ٚ ايتبًٝؼ ٚ األَاْة ٚ ايصذم ٚ ػشف ايٓظب َٔ صؿات ايشطٌ  - 
 

 ًٌع 

 ٚصـ أٚيٛا ايعضّ َٔ ايشطٌ بٗزا ايٛصـ ؟ -
 ألِْٗ صربٚا عًى إٜزاء أقٛاَِٗ  ٚؼًُٛا ريو .

 َشطاًل يًٓاغ ناؾة ؟ نإ حمُذ  -
 .ألْ٘ خامت ايشطٌ ٚال ْبى بعذٙ

 

 يًشطٌ صؿات َتعذدة ؾًُا أختصِٗ اهلل بٗا ؟ 

ستى ٜهْٛٛا َؤًٖني يتبًٝؼ ايشطاية إىل ايٓاغ ٖٚذاٜتِٗ إىل ايطشٜل اؿل ٚ اـري 
 ٚ ٜهْٛٛا قذٚٙ.

 

 أنتب أمساء عؼشة َٔ ايشطٌ َٔ خالٍ آٜات ايكشإٓ ؟ 

داٚد  –طًُٝإ  –يٛط  –ْٜٛع  –اٜٛب  –عٝظى  –َٛطى  –ابشاِٖٝ  –ْٛح  –حمُذ 
 .عًِٝٗ ايصالة ٚ ايظالّػعٝب  –را ايهؿٌ  –ايٝظع  –حيٞ  –صنشٜا 

 ِــذة األٚىل / َٔ عكٝذة املظًـايٛس
 ايذسغ ايجاْى / ْؤَٔ بايشطٌ
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  ٍٖٛات سذٜجًا يًشط ٜتشذخ عٔ األْبٝاء ؟ 

 أَٗاتِٗ ػتى  ٚ ٚاسذ   األْبٝاء إخٛة يعالت دِٜٓٗ  قاٍ سطٍٛ اهلل 
 

  أٚ عالَة خطأ √ضع عالَة 

 √          أسطً٘ اهلل طبشاْ٘ ٚ تعاىل إىل األْع ٚ اؾٔ طٝذْا حمُذ  -
 ×ناْت إىل ايٓاغ ناؾة                                         سطاية طٝذْا ْٛح  -
 √َٔ أٚىل ايعضّ َٔ ايشطٌ                                       طٝذْا عٝظى -
 

 َا ٚادب املظًِ حنٛ مجٝع ايشطٌ ؟ 

 إٔ ٜؤَٔ بِٗ مجٝعًا ٚحنرتَِٗ ْٚتبعِٗ 
 

 
 
 
  : قاٍ تعاىل ٚإر قاٍ إبشاِٖٝ سب أسْى نٝـ ؼى املٛتى قاٍ أٚمل تؤَٔ قاٍ بًى 

َٓٗٔ  ٚيهٔ يٝطُئٔ قًبى قاٍ ؾدز أسبعة َٔ ايطري ؾصشٖٔ إيٝو ثِ أدعٌ عًى دبٌ
 طٛسة ايبكشة دضءًا ثِ ادعٗٔ ٜأتٝٓو طعًٝا ٚاعًِ إٔ اهلل عضٜض سهِٝ 

 

ُٜػًب.: َعٓى عضٜش           -   ايكٛى.ايزى ال 
  أضُُٗٔ إيٝو ٚ قطعٗٔ :املكصٛد  ؾصشٖٔ  -

 

 عًٌ : طأٍ ابشاِٖٝ سب٘ عٔ نٝؿٝ٘ إسٝائ٘ املٛتى 

 يٝطُئٔ قًب٘ .
 

  قذسة اهلل ال ؼذٖا سذٚد ٚضح ريو ؟ 

نٌ جيعٌ عًى إٔ ٜأتى بأسبعة َٔ ايطري ثِ ٜكطعٗٔ ثِ  أَش طٝذْا ابشاِٖٝ 
 دبٌ َٓٗٔ دضءًا ثِ ٜذعٖٛا ؾتاتٝ٘ َظشعة طاعٝ٘ إيٝ٘ ٖٚزا ديٌٝ عًى قذسة اهلل.

 

 
 
 

 تذسٜبات عاَــة عًى ايٛسذة األٚىل
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  َع ايتصٜٛب×أٚ عالَة  √ضع عالَة 

 √                          َٔ اإلميإ بايّٝٛ األخش اإلسظإ إىل اؾاس                        -
 ×                       نٌ أعُاي٘عًى بعض أعُاي٘ ؾى األخشة حياطب اإلْظإ  -
 √                                            اإلميإ بايّٝٛ األخش ٚادب عًى نٌ َظًِ     -
 ×    أتت إيٝ٘ طعًٝاعٓذَا اطتذعى طٝذْا ابشاِٖٝ ايطري مل تأت إيٝ٘  -
 ×َٔ أٚيٛ ايعضّ َٔ ايشطٌ طٝذْا ػعٝب                                                   -

 حمُذ صًٛات اهلل عًِٝٗ –َٛطى  –عٝظى –ْٛح    
 ×                   خيتاس َٔ عبادٙخيتاس اهلل َٔ َالئهت٘ َٔ ٜؤًٖ٘ يًٓبٛة   -
 √خامت األْبٝاء ٚ املشطًني                                                   طٝذْا حمُذ  -
 

 ٌُأن 

ٚ اؿظاب  ايبعحاآلخش ٚ بأْ٘ سل ٚؾٝ٘ ٜهٕٛ  بايّٝٛإٔ ْؤَٔ  املظًُنيٚادبٓا حنٔ  -
 . ايٓاسٚ ايعكاب ٚ اؾٓ٘ ٚ  ٚاؾضاء

 

ؾى  رنشِٖٚ قذ داء  أقٛاَِٗعًى إٜزاء  صربًاأٚيٛا ايعضّ َٔ ايشطٌ ِٖ أنجش ايشطٌ  -
 ايكشإٓ ايهشِٜ 

 

   : قاٍ تعاىل ؾإٕ ٜهؿش بٗا ٖؤالء                               أٚيئو ايزٜٔ اتٝٓاِٖ ايهتاب ٚ اؿهِ ٚ ايٓبٛة     
   ؾكذ ٚنًٓا بٗا قًَٛا يٝظٛا بٗا بهاؾشٜٔ

 .سطٌ اهلل املكصٛد بأٚيئو ِٖ :        
 

  ملارا أختاسِٖ اهلل ؟ 

 عبادة اهلل ايٛاسذ األسذٜذعِٖٛ  هلذاٜة ايٓاغ إىل طشٜل اـري ٚ
 

 َارا أْضٍ اهلل عًِٝٗ ؟ 

 ايهتب ٚ اؿهِ ٚ ايٓبٛة .
 

 َا ٚادب املظًِ حنٛ ٖؤالء ايشطٌ ؟ 

 اإلميإ بِٗ مجٝعًا ٚ إٔ ْكتذى بِٗ .
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 ايٛادبة يًشطٌ ايصذم ٚ األَاْة ؾُا أُٖٝة ٖاتني ايصؿتني ؾى دعٛة ايشطٌ ؟ َٔ ايصؿات 

ألٕ ايصذم ٚ األَاْة ٜؤدٜإ إىل تصذٜل ايٓاغ هلِ ٚ اإلميإ ملا ٜكٛيٕٛ ٚ األَاْة ػعٌ 
 ايٓاغ ٜجكٕٛ بهٌ َا ٜكٛيٕٛ . 

 

 
 

 
 

   ملارا ْبذأ قٛيٓا ٚ اعُايٓا بكٛيٓاِٝبظِ اهلل ايشمحٔ ايشس ؟ 

 تربنًا بأطِ اهلل ؾى أقٛايٓا ٚ اعُايٓا يٝٛؾكٓا اهلل إىل ايصٛاب .
 

 نٝـ ٜهٕٛ عًُٓا ْاؾعًا يٓا ٚيًُذتُع ؟ 

 ٜٚعًِ بأُٖٝة ايعٌُ ؾى اإلطالّ.إ ٜهٕٛ يٛد٘ اهلل َع أتكإ ايعٌُ 
 

 

 ِٜقاٍ سطٛيٓا ايهش   ٖ٘اتإ نؿإ حيبُٗا اهلل ٚسطٛي  ٙأػشح اؿذٜح ٚ بني أثش
 ؾى تكذّ اجملتُع ؟

 سأى اثش ايعٌُ عًى ٜذ َعار بٔ دبٌ ؾبؼشٙ ايٓبى إ ٖاتني ايهؿني  إ ايشطٍٛ 
 حيبٗا اهلل ٚحيبٗا سطٍٛ اهلل ، أثشٖا : ٜٓٗض اجملتُع ٜٚٓتؼش اـري ٜٚظعذ ايٓاغ .

 

  َارا حيذخ إرا 

 َٔ ايعٌُ ؟قعذ ايٓاغ   -
 .تأخش اجملتُع ٚ  ٚقؿت عذًة اؿٝاٙ ٚمل جيذ ايٓاغ َا ٜأنًٕٛ ٚصاسٚا  إىل ايؿٓاء 

 أتكٔ نا إْظإ عًُ٘ ؟  -
 أقبٌ عًٝ٘ ايٓاغ ٚٚثكٛا ب٘ ٚ ٜتكذّ اجملتُع ٜٚٓتؼش اـري.

 مل حياطب اهلل ايٓاغ عًى اعُاهلِ ؟  -
 ٜؿظذ اجملتُع ٚتعِ ايؿٛضى.

 
 

 الحـل ايؿـايٛسذة ايجاْٝة / عًى طشٜ
 ايذسغ األٍٚ / قُٝة ايعٌُ
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  ؟ َٚا اُٖٝة ٖزا املٛضٛع يًؿشد ٚ اجملتُع ؟ عَٓ٘ا املٛضٛع ايزى ُدعى ايطٝـ يٝتشذخ 
 

 املٛضٛع : 
 سب اهلل َؼشٚط بإتكإ ايعٌُ  

 

 أُٖٝة املٛضٛع يًؿشد:
 يٝشب٘ اهلل ٚ ايٓاغ .أٚدب اإلطالّ اتكإ ايعٌُ عًى نٌ َظًِ ٚ َظًُة 

 

 أُٖٝة املٛضٛع يًُذتُع :
 ٜٚشقى ٚ ٜتكذّ اجملتُع ٜٚعِ اـري .صٜادة ايجكة بني ايٓاغ 

 

 

  : قاٍ تعاىل  ٚابتػٛا َٔ ؾطٌ اهلل ٚارنشٚا ؾإرا قطٝت ايصالة ؾاْتؼشٚا ؾى األسض
   اهلل نجريا يعًهِ تؿًشٕٛ

    مبارا تأَشْا اآلٜة ايهشمية ؟ ٚملارا ؟  -
ْؿٛص إ ْٓتؼش يًعٌُ بعذ اداء ايصالة ٚ ايظعى ٚ ايهؿاح يٝباسى اهلل ؾى سصقٓا ٚ 

 باـري ٚ ايظعادة ؾى ايذْٝا ٚ اآلخشة.
 

 َعٓى اْتؼشٚا ؾى األسض ، ٚ ابتػٛا َٔ ؾطٌ اهلل  ؟ -
 تؿشقٛا يًتصشف ؾى سٛائذهِ. :  أْتؼشٚا ؾى األسض

 اطًبٛا ايشصم َٔ اهلل  ابتػٛا َٔ ؾطٌ اهلل :
 

 أى ْٛع َٔ ايعٌُ جيب إٔ ٜتكٓ٘ اإلْظإ ؟ -
 اجملتُع .ٜٓؿع ايٓاغ ٚ ايعٌُ ايٓاؾع ايزى 
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 أٜٔ تكع َذٜٓة سًٛإ ؟ َٚا املعامل ايظٝاسٝة هلا ؟ 

 تكع َذٜٓة سًٛإ دٓٛب ايكاٖشة 
 ايعٕٝٛ ايهربٜتٝة . –َتشـ ايؼُع  –َٔ َعاملٗا : اؿذٜكة ايٝاباْٝة 

 

  ػعٛس املعًِ سني تاخش نُاٍ ؟َا 

   ٚاْتعشٙ ؾى قًل بايؼ .تعذب املعًِ 
 

 َارا قاٍ املؼشف يهُاٍ عٓذَا سطش َتأخشًا ؟ 

 ملارا تاخشت  نٓت قًكًا عًٝو ألْ٘ َٔ غري املعكٍٛ إٔ تهٕٛ صاسب ايؿهشة ثِ تتأخش.
 

 -أنٌُ :  - 

 .خإ  ٔؤمتأ، ٚ إرا  أخًـنزب ، ٚإرا ٚعذ  سذخثالخ إرا  املٓاؾلآٜة  
 

 -: ضع خط ؼت اإلدابة ايصشٝشة  - 
  صٓع  –اطتٛعب  – أداد َعٓى اتكٔ ...             -
  ايزى ٜعٗش خالف َا ٜبطٔ –ايزى ال حيب ايٓاغ  املٓاؾل  ....                    -
  مل ًٜتضّ بٛعذٙ –نزب  –غذس  َعٓى أخًـ ....          -
 

  

  صشـ ايصباح ؟َارا قشأ نُاٍ ؾى 

 إ ايذٚية ٚضعت ؾى خطتٗا إٔ تٗتِ بايظٝاسة اٖتُاًَا نبريًا.
   

 
 

 الحـل ايؿـايٛسذة ايجاْٝة / عًى طشٜ
 إسرتاّ املٛاعٝذ/  ايجاْىايذسغ 



15 
 

 

 : ًٌع-  
 

 أٖتُاّ ايذٚية بايظٝاسة ؟   
 ملا هلا َٔ أثاس طٝبة ؾى سٝاتٓا ، ألٕ ايظٝاسة تؤدى إىل تؼػٌٝ عذد نبري َٔ األٜذى ايعاًَة

  

 َٔ خًـ ايٛعذ  ؟ ؼزٜش ايشطٍٛ  -   
  صؿات املٓاؾكني .ألْ٘ صؿة َٔ    

 

 قبٍٛ املؼشف عزس نُاٍ  ؟ -   
 ألٕ ايظٝاسة ايتى نإ ٜشنبٗا تعطًت .   

 
 :  ؽري اإلدابة ايصشٝشة-  

 

 األتؿام عًى املٛعذ ٜتطًب اؿطٛس  -
 بعذٙ بٓصـ طاعة  – ْؿظ٘ؾى املٛعذ  –قبً٘ بظاعة      

 

 نإ تأخش نُاٍ عٔ َٛعذ ايشسًة  -
  بظبب تعطٌ ايظٝاسة –عذّ سغبت٘ ؾى ايشسًة  –ٖى ألَٓ٘           

 

 اسرتاّ املٛاعٝذ ديٌٝ عًى اسرتاّ اإلْظإ يٓؿظ٘ ؾظش ريو ؟ 

ْعِ ألْ٘ يٛ اسرتّ املٝعاد اسرتَ٘ ايٓاغ ٜٚجكٕٛ ؾى َٝعادٙ َشة أخشى ٜٚهٕٛ 
 َجاًل َؼشؾًا حيتزى ب٘ ٚ ٜشضى اهلل عٓ٘ .
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    : قاٍ تعاىل   ؾى اآلٜة ايهشمية  ؾإرا قطٝت ايصالة ؾاْتؼشٚا ؾى األسض 

 دعٛة إىل ايعٌُ ٚضح ريو ؟
 ْٚشدع يٓهٌُ أعُايٓا ٚعًى إٔ ال تًٗٝٓا  بعذ أداء صالة اؾُعة ْٓتؼش ؾى األسض    
 ايتذاسة ٚال بٝع أثٓاء صالة اؾُعة .  

  أخرت َا بني ايكٛطني: 

  ايعصش – اؾُعة – ايصبح      املكصٛد بايصالة ؾى اآلٜة ايهشمية صالة ....   

 أرنش سذٜجًا ػشٜؿًا حيح عًى ايعٌُ ؟ 

 إٕ اهلل حيب إرا عٌُ أسذنِ عُاًل إٔ ٜتكٓ٘   قاٍ سطٍٛ اهلل 
  مع التصويب× أو  √ ضع عالمة: 

 (√)اإلسالم دين يدعو إلى العبادة و العمل       -

 بعد كل صالة)×( امرنا اهلل بالعمل بعد صالة الجمعة فقط       -

 تعمل وال تكل)×( النحل و النمل و الطير تعمل و تكل           -
 

 أكمل: 

  بايضساعة عًى ٜذ َعار بٔ دبٌ ؾكاٍ  ايعٌُأثش  سأى ايشطٍٛ  -
    ٕٚسطٛي٘  اهللحيبُٗا  نؿإٖاتا . 
 

   أٚ ايطري اٚ  ايٓشٌَٔ ايٌُٓ ٚ  ْؼاطًاقاٍ املعًِ يتالَٝزٙ يظتِ أقٌ  -
 اؿٝٛاْات َٔ سٛيٓا .  
 

 املظًِستى ٜهٕٛ  اؿُٝذةايكٛمية ؾٗى َٔ ايظًٛنٝات  األخالمٜذعٛ اإلطالّ إىل  -
 حيتزى بٗا . صاؿةَجاًل َؼشؾًا ٚ قذٚة 

 ْٝــةايجاتذسٜبــات عًى ايٛســذة 
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  ؾُارا جيب عًٝو حنٛ ٖزٙ املانٔ ؟عٓذَا تزٖب ؾى سسًة إىل أسذ األَانٔ ايظٝاسٝة 

 احملاؾعة عًٝٗا ٚعذّ ايعبح بٗا ٚ أَٓع َٔ حياٍٚ ؽشٜبٗا .
  

  أو  √ ضع عالمة: × 

 (×)          خلف الوعد يكون أثره على الفرد فقط -

 ( √)المؤمن ال يكون كاذبًا                                -

 ( √)أمرنا اإلسالم بالمحافظة على إنجاز الوعد         -

 

 : سذٜح آٜة املٓاؾل ٜشػذْا إىل- 

 خطٛسة ايٓؿام . -  

 عذّ ايهزب ؾى اؿذٜح . -  

 عذّ اـٝاْة . -  

 خالف ايٛعذ .إعذّ  -  

  

 

 

 

 

 

  

 

نُا ٜٓبػى ؾالٍ ايًِٗ يو اؿُذ 
 وــِ طًطاْــو ٚععٝــٚدٗ
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 : ٌُأن 

  آٜة 82ٚ عذد آٜاتٗا  ٜعٚ قبٌ طٛسة  األعشافبعذ طٛسة  َهةْضيت طٛسة اؾٔ ؾى  
 

 َِ خًل اؾٔ ؟ 

 َٔ َاسز َٔ ْاس.
 

 

 َا صؿات اؾٔ نُا ؾُٗت َٔ ايظٛسة ؟ 

 ْاس . َٔ خًل َٔ َاسز -
 َِٓٗ ايصاحل ٚ غري ايصاحل . -
 ال ٜعًُٕٛ ايػٝب . -
 قادسٕٚ عًى األعُاٍ ايؼاقة . -

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 َٔ ايعبادات/  ايجايجةايٛسذة 
اؾٔايذسغ األٍٚ / طٛسة   
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    عٔ أبى ٖشٜشة   قاٍ سطٍٛ اهلل  : ..... ٍطئٌ أى األعُاٍ أؾطٌ قا   
 

   قاٍ : إميإ باهلل ٚسطٛي٘ ،قٌٝ : ثِ َارا ؟ قاٍ : دٗاد   أنٌُ بكٝ٘ اؿذٜح ؟
 .ؾى طبٌٝ اهلل ، قاٍ :ثِ َارا ؟ قاٍ : سر َربٚس                                          

 
 َارا حيذخ إرا :  

    دادٍ املظًِ غريٙ ؾى اؿر  -
  ْكص ثٛاب٘ .    

 

 أيتضّ املظًِ بأعُاٍ اؿر -   
  عاد نّٝٛ ٚالدت٘ أَ٘ .    

 

 َارا حيذخ إرا أضطش اؿاز إىل يبع املدٝط ؟ -   
 ضس ال بأغ ٚعًٝ٘ ايؿذٜ٘ صٝاّ ثالثة أٜاّ أٚ إطعاّ طت٘  عساية ايطشٚسة اي ُُُ
  َظانني أٚ ربح ػاٙ .   

 

  أو  √ عالمة ضع: × 

 (√)                      من اعمال الحج اإلحرام و الطواف -

 ( ×) حتى يصح الحج          البد من زيارة قبر النبى  -

  )×(            طواف الوداع من شروط صحة الحج        -

 (√) النظافة من آداب اإلحرام                                -

 (√)الوقوف بعرفه ركن من اركان الحج                     -

 )×(السعى يبدأ من المروة إلى الصفا                      -

 اداتـَٔ ايعب/  ايجايجةايٛسذة 
سر ايبٝت/  ايجاْىايذسغ   
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    قاٍ سطٍٛ اهلل   َ٘سر هلل ؾًِ ٜشؾح ٚمل ٜؿظل سدع نّٝٛ ٚيذت٘ أ َٔ  
 أػشح اؿذٜح َٚا ٜشػذ إيٝ٘ ؟ 

 جيب عًى املظًِ إ ٜتششى اإلخالص ؾى ايعبادة  -
 ٚيضّ ايطاعة .إدتٓاب نٌ َا سشّ اهلل  -
 غؿش اهلل رْب٘  ٚسدع ْكًٝا َٔ ايزْٛب نّٝٛ ٚيذت٘ أَ٘ . -

 

 عًى َٔ جيب اؿر ؟ 

 املظتطع . –ايعاقٌ  –ايبايؼ  –املظًِ 
 

 َتى بٓى ايبٝت اؿشاّ ٚ َٔ ايزى بٓاٙ ؟ 

 ، بٓاٙ املالئهة . بٓى قبٌ خًل آلدّ 
 

 :ؽري اإلدابة ايصشٝشة 

 ٜبذأ ايٛقٛف بعشؾ٘ َٔ ظٗش ايّٝٛ ...... َٔ ػٗش رى اؿذة .  - 
 اؿادى عؼش –ايعاػش                        ز - ب                           ايتاطع  –أ     
 

 . اؿر ال ٜهٕٛ صشٝشًا إال .....  - 
 ُٖا َعًا –ز         بايٛقٛف بعشؾ٘–ب             بطٛاف األؾاضة –أ     

 

 . أػٛاط......  طٛاف األؾاضة ٜهٕٛ  - 
 تظعة –مثاْٝة                         ز –ب                             طبعة –أ     
 

 ..... . ؾى اؿر صٜاسة قرب ايٓبى   - 
 َظتشبة –ؾشض                          ز –ب         َٔ َٓاطو اؿر –أ     
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 ًٌع: 

 ايصؿا ٚ املشٚة طبع َشات ؟ٜظعى اؿذاز بني 
 أطٛة بايظٝذة ٖادش اّ امساعٌٝ عًٝٗا ايظالّ .

 

 سؾع اؿاز ٜذٙ َهربًا عٓذ سَى نٌ سصاٙ
  .نأْ٘ ٜطشد ايؼٝطإ ٚسمجًا ي٘ 

 

 َتى ٜهٕٛ طٛاف ايٛداع ؟ ٚ مبارا ٜذعٛ اؿاز ؟
 قبٌ َػادسة اؿاز َهة ، ٜذعٛ اؿاز سب٘ غريى ايذْٝا ٚ اآلخشة 

 
 

 

 َا املكصٛد عر بٝت اهلل اؿشاّ ؟ 

 ٖٛ قصذ َهة يًطٛاف بايبٝت اؿشاّ ٚ ايٛقٛف بعشؾ٘ ٚ أداء املٓاطو .
 

 :ؽري اإلدابة ايصشٝشة 

 َٔ اإلميإ ...... . اؿر ٖٛ ايشنٔ   - 
 اـاَع –ايشابع                                  ز –ب                      ايجايح –أ     
 

 ..... . أعُاٍ اؿر ٖى  - 
 ُٖا َعًا –اإلسشاّ                                ز –ب                         ايٓٝ٘ –أ     
 

 . َٔ أداب اؿر .....  - 
 أطتعُاٍ ايعطٛس –يبع ايجٝاب املدٝطة       ز –ب              قص األظاؾش –أ     

 تذسٜبــات عًى ايٛســذة ايجايجــة
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  مع التصويت ×أو  √ ضع عالمة : 
 

  (×)                            إحرام المرأة كإحرام الرجل -

 ليس كإحرام الرجل  

 ( √)                    الطواف حول الكعبة سبعة أشواط -

 )×(        الوقوف بعرفه يبدأ بيوم التاسع من ذى الحجة -

 فى أى وقت من ظهر اليوم  

 (×)        السعى بين الصفا و المروة يكون تسع مرات  -

 سبع مرات  
 

 ٌُأن : 

اؿشاّ  ايبٝتؾٝطٛف َٛدعًا  َهةَػادسة اؿاز  قبٌٜتِ  ايٛداعطٛاف  -
 عٓ٘ . ٜٚشضىإٔ ٜٛؾك٘ ؾى سٝات٘  اهلل داعًٝا 

 

 :ؽري اإلدابة ايصشٝشة 

 . باألطتطاعة ؾى اؿر ......املكصٛد   - 
 ُٖا َعًا –ز            األطتطاعة ايبذْٝة–ب            األطتطاعة املادٜة –أ     
 

 ثٛاب األْؿام عًى ايؿكشاء ٚ األٜتاّ أععِ َٔ تهشاس  - 
 َعًا ُٖا –ز                                 ايعُشة–ب                                   اؿر –أ     
 
 َا األػٗش ايتى تؤدى ؾٝٗا أعُاٍ اؿر ؟ 

 ايعؼش األٚائٌ َٔ رى اؿذة . –رى ايكعذة  –ػٛاٍ 
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 قاٍ اهلل تعاىل : ) ايشمحٔ عًِ ايكشءإٓ خًل اإلْظإ عًُ٘ ايبٝإ(

 :ؽري اإلدابة ايصشٝشة 

 ايشمحة صؿة َٔ صؿات  ...... .  - 
 اهلل ٚ ايشطٍٛ –ز                   ايشطٍٛ–ب                                     اهلل  –أ     

 

 ايكشإٓ ايهشِٜ جيب عًٝٓا   ...... .  - 
 مجٝع َا طبل –سؿع٘ ٚ ايعٌُ ب٘    ز –ؾُٗ٘ ٚتذبش َعاْٝ٘          ب  –أ     

 

  طٝبة ؾى سٝاة ايٓاغ ٚضح ريو ؟يًشمحة أثاس 

ٖى تٓضع اؿكذ ٚ ايهشاٖٝة َٔ ْؿٛطٓا ٚ قًٛبٓا ؾٓشب بعطٓا بعطًا ٚبزيو 
ٜكٛى اجملتُع ، َجٌ : سمحة ايػٓى بايؿكري ، سمحة ايكٛى ايطعٝـ ، سمحة 

 اآلباء ٚ األَٗات بأبٓائِٗ .
 

  ٍٛارنش سذٜجًا ػشٜؿًا َٔ اسادٜح ايشط ؟ حيح عًى ايشمحة 

 أسمحٛا َٔ ؾى األسض ٜشمحهِ َٔ ؾى ايظُاء    :قاٍ سطٍٛ اهلل 
  
  مع التصويت ×أو  √ ضع عالمة : 

 

  (×)       على اإلنسان بنعم محدودة         أنعم اهلل  -
 نعم كثيرة ال تعد وال تحصى  
 ( √)األرض لألنسان ليعمرها                      خلق اهلل  -
 ( √)من آالء سبحانه وتعالى السمع و البصر                 -
   

ايٛسذة ايشابعة / دسٚغ ٚعرب َٔ ايظرية 

 ايذسغ األٍٚ / طٛسة ايشمحٔ
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 ٌص : 

                                    أ                                            ب   
   ْٛس - 2               خًل اهلل اإلْظإ َٔ             -1               

 صًصاٍ - 1          خًل اهلل املالئهة َٔ                   -2                 
 ْاس       -3          خًل اهلل اؾإ َٔ                       -3                 

                                                                                                
  طٛسة ايشمحٔ تؼٌُ ايعذٜذ َٔ آالء اهلل  ؽري ثالثة َٛضشًا أثشٖا ؾى سٝاتو 

-  خًل اهلل اإلْظإ ؾى أسظٔ صٛسة 
 اهلل نشّ اإلْظإ عًى طائش املدًٛقات ٚطدش ي٘ اؿٝٛإ ٚ ايٓبات ٚ اؾُاد

 

-  خًل اهلل ايؼُع ٚ ايكُش 
دٚساُْٗا حيذخ ايًٌٝ ايؼُع تطئ ايهٕٛ ٚتبعح اؿشاسة ٚ ايكُش َٓاصٍ َٚٔ 

 ٚ ايٓٗاس ٚ ايصٝـ ٚ ايؼتاء ٚ اـشٜـ ٚ ايشبٝع ، ْٚعشف ايظٓني ٚ األٜاّ .
 

- خًل اهلل ايٓبات ٚ ايؼذش 
 خيشدإ َٓ٘ اؿب ٚ ايجُش بػزاء اإلْظإ . 

 
 

 اـًل األْاّ
 اؿادض ايربصخ

 اإلْع ٚ اؾٔ ايجكالٕ
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  :  قاٍ اهلل تعاىل عظبإ ٚ ايٓذِ ٚايؼذش ٜظذذإايؼُع ٚ ايكُش 
 

 ؟ َارا ؾى ايؼُع ٚ ايكُش َٔ دالئٌ قذسة اهلل  -

ايؼُع ٚ ايكُش جيشٜإ ؾى اؾالنُٗا  بكذس ٜٚذٚسإ عظاب دقٝل ؾى بشٚدُٗا 
 .َٚٓاصهلُا ؾٝشذخ ايًٌٝ ٚ ايٓٗاس ٚ ايؼتاء ٚ ايصٝـ ٚ ايشبٝع ٚاـشٜـ

  

 َا املكصٛد بايٓذِ ؟ ٚ ايؼذش ؟ -

 ايٓبات ايزى ُٜٓٛ ٚال طام ي٘ .ايٓذِ / 
 ايؼذش / ايٓبات ايزى ي٘ طام.

 

  : ٘عٓذَا تظُع أٚ تكشأ قٛي  ٕؾبأى آالء سبهُا تهزبا 
 

 َارا تكٍٛ ؟ -

 سبٓا ْهزب ؾًو اؿُذ ٚ ايؼهش .ٚال بؼئ َٔ ْعُو 
 

 ٌٖٚ تعشف إٔ يزيو قصة ؟ -

نإ ايصشابة ال ٜكٛيٕٛ ػٝئًا بعذ مساع ٖزٙ اآلٜة ؾعًُِٗ ايشطٍٛ إٔ ٜكٛال 

ايًِٗ صٌ ٚطًِ عًى طٝذْا حمُذ   .
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  ؟َتى ناْت غضٚة أسذ ؟ َٚا أِٖ أطبابٗا 

 بعاّ . ؾى ايظٓة ايجايجة َٔ اهلذشة بعذ غضٚة بذس

أطبابٗا / إ صعُاء قشٜؽ قذ ادتُعٛا عًى ضشٚسة األخز ٜجأس قتالِٖ ؾى 

 غضٚة بذس ٚ أعذٚا دٝؼًا سٛاىل ثالثة آالف َكاتٌ ٚطاسٚا حنٛ املذٜٓة.
 

  ٍٛملارا خشز ايشط ملالقاة ايهؿاس ؟ ٚعالّ ٜذٍ ريو ؟ 

ألْ٘ أطتؼاس أصشاب٘ ؾهإ َٔ سأى ايؼٝٛخ ايبكاء باملذٜٓة ٚسأى ايؼباب 
 اـشٚز ملالقاٙ ايهؿاس ستى ال ٜعٔ املؼشنٕٛ إٔ املظًُني قذ دبٓٛا 

 ٜذٍ ريو عًى إٔ ايشطٍٛ أخز مببذأ ايؼٛسى .
 

 ؟ َا ايظبب ايشئٝظى يطٝاع ايٓصش َٔ املظًُني ؾى أسذ 

ٚتشنٛا أَانِٓٗ  أٚاَش ايشطٍٛ خطأ غري َكصٛد بظبب خمايؿة ايشَاٙ 
 ْٚضيٛا ؾُع ايػٓائِ .

 
 
 
 

ايٛسذة ايشابعة / دسٚغ ٚعرب َٔ ايظريةايذسغ 

 / غــضٚة أســذ ايجاْى
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 : أنٌُ اؾذٍٚ ايتاىل 
 

 أسذغضٚة  غضٚة بذس ٚد٘ املكاسْ٘
 ايظٓة ايجايجة َٔ اهلذشة ايظٓة ايجاْٝة َٔ اهلذشة ٚقت سذٚثٗا

يشد ايعًِ ايزى ٚقع عًِٝٗ  طببٗا
 َٔ أٌٖ َهة

يٝأخزٚا ثأسِٖ هلضميتِٗ 
 ؾى غضٚة بذس

 ٚضاع ايٓصشاْٗضّ املظًُٕٛ  اْتصاس املظًُني ْتائذٗا
 

  ٍٛنإ ايشط َ ِٜٗأٜٔ تؿِٗ ريو  ٚعالّ ٜذٍ ٖزا ؟ٜظتؼري أصشاب٘ ٚ ٜأخز بشأ ٔ 

عٓذَا عًِ بإعذاد ايهؿاس دٝؼًا سٛاىل ثالخ آالف َكاتٌ ٚ أِْٗ طاسٚا حنٛ 
 املذٜٓة ، اطتؼاس أصشاب٘ ٚ أخز بشأى ايؼباب .

 

  مما ببني ايكٛطني ؾُٝا ٜأتى :أخرت اإلدابة ايصشٝشة 

 قشأت ٖذى نتابًا عٔ غضٚة ......  -  

 األسضاب –ز      بذس                 –ب                                     أسذ–أ     
 ٚقعت غضٚة اسذ بعذ .......َٔ غضٚة بذس  -  

 ثالثة أعٛاّ –ز                  عاَني–ب                                     عاّ–أ     
 
  أو  √ ضع عالمة:× 

 

  (√)استشار أصحابه فى أمر معركة أحد                  الرسول  -

 )×( خالد بن الوليد كان قائدًا لجيش المسلمين فى معركة أحد    -

 ( √)الرماة تركوا أماكنهم عندما الح النصر لجيش المسلمين         -
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 : أخرت اإلدابة ايصشٝشة مما ببني ايكٛطني ؾُٝا ٜأتى 

 أدتُع صعُاء قشٜؽ عًى ضشٚسة األخز بجأس قتالِٖ ؾى  ......  -  

 سٓني –أسذ                        ز –ب                                     بذس–أ           
 

 يشأى ....... ؾى غضٚة أسذ اطتؼاس ايشطٍٛ   -  

 ايؼباب ٚ ايؼٝٛخ –ايؼٝٛخ                 ز –ب ايؼباب                             –أ          
 

 يشأى ....... ؾى غضٚة أسذ اطتذاب ايشطٍٛ   -  

 ايؼباب ٚ ايؼٝٛخ –ايؼٝٛخ                 ز –ب                              ايؼباب–أ          
 
  ٍٛأٜٔ عظهش ايشط ؾى غضٚة أسذ  ؟ 

 عٓذ دبٌ أسذ مشاٍ املذٜٓة.
 

  ٍٛٚمبارا أَش ايشط ايشَاٙ ؟ 

 أَش ايشَاٙ بعذّ تشى أَانِٓٗ .
 

 ؼذخ عٔ دٚس   ْظٝبة بٓت نعب  ؟ؾى غضٚة أسذ    

ببظاية ْادسة عٓذَا أساد املؼشنٕٛ إٔ ٜكتًٛٙ ،  داؾعت عٔ ايشطٍٛ 
 بألضاؾة إىل دٚسٖا ؾى املعشنة .

 

 ةــذة ايشابعـة عًى ايٛســعاَات ـتذسٜب
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 : ٌُأن 

قذ قتٌ ، يهٔ ٖزا مل ٜطعـ  ايشطٍٛ  إٔأسذ  أػاع املؼشنٕٛ ؾى غضٚة -
 بعطِٗ . اطتؼٗذؾكاتًٛا ٚ  املظًُنينجري َٔ  محاغ

 

  مع التصويت ×أو  √ ضع عالمة : 

 )×(  بٔ ايٛيٝذ نبري َٔ ايصشابة عًى سأطِٗ خايذؾى غضٚة أسذ اطتؼٗذ عذد  - 

 بٔ عبذ املطًب ةعًى سأطِٗ محض  
 ( √)                                تشى ايشَاة أَانِٓٗ ْٚضيٛا ؾُع ايػٓائِ -

 )×(                         اْتٗت غضٚة أسذ بأْتصاس املظًُني عًى املؼشنني -

 ايٓصشٚضٝاع ٖضمية املظًُني   
 

  :  قاٍ اهلل تعاىلٕايشمحٔ عًِ ايكشءإٓ خًل اإلْظإ عًُ٘ ايبٝا 

 أهلُ٘ ايؿصاسةَعٓى عًُ٘ ايبٝإ /  - 
 

 ؟تشػذْا اآلٜة ايهشمية إىل أُٖٝة ايعًِ ٚضح ريو  - 
 تشػذْا اآلٜات إىل أُٖٝة ايعًِ ؾى سٝاتٓا ألٕ ايعًِ ٜٓؿع اإلْظإ ٜٚتكذّ ب٘ اجملتُع  
  

 اآلٜات بعض ْعِ اهلل ؾُا ٖى ؟تٓاٚيت  - 
 . ْضٍٚ ايكشإٓ عًى طٝذْا حمُذ  -
 خًل اهلل اإلْظإ ؾى أسظٔ صٛسة. -
 خًل اهلل اؿٝٛإ ٚ ايٓبات ٚ ايطري ٚ اؾُاد . -

 
 ٌص :             أ                                              ب 

   َكذَ٘ ايشأغ – 2                           األْاّ -1               
 اـًل - 1                        ايجكالٕ -2                 
 األْع ٚ اؾٔ -3                                اآلء -3                 
 أغصإ -5ايٓٛاصى                     -4                 

 ْعِ  -3أؾٓإ                             -5                  
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 إعذاد / أمحذ ؾشز



31 
 

 
 

 

 

 :أنٌُ َا ًٜى 

ٜٗٓئٕٛ ، ٖٚٚبت  َظشعنيـذجية ٚ أقبٌ األسباء  ؾشسًاأٖتضت ايذاس  -
 . املظاننيايظٝذة خذجية يًؿكشاء ٚ 

 

 ايظًُٝة ٚ ايكًٛب اـريٙ. ايعكٍٛبذأت تعايِٝ اإلطالّ تٓتؼش بني رٚى  -
 

آلِْٗ ٚدذٚا ؾى  املظتعبذٜٔٚ  ايطعؿاءآَٔ بذعٛة اإلطالّ نجري َٔ  -
 . ايعًِاإلطالّ َٓكزًا مما ٜالقٛٙ َٔ 

 

  أو  √ ضع عالمة× : 

 ( √)                                    استاب سؤطاء َهة ؾى ايذٜٔ اؾذٜذ ٚخاؾٛا تعايُٝ٘ -   

 )×(  سؤطاء َهة ايطعؿاء ايزٜٔ اطًُٛا بشؾل ٚيني يريدِٖٚ يذِٜٓٗعاٌَ  -

 (√)     بزيت ايظٝذة خذجية سضى اهلل عٓٗا دٗذًا نبريًا ملظاعذة ايطعؿاء -

 )×(                                       ايكاطِ أٍٚ أبٓاء ايظٝذة خذجية -
 

 :أخرت اإلدابة ايصشٝشة 

 ......  قايت ايظٝذة خذجية يًشطٍٛ البذ َٔ   -  
 إْزاس عؼريتو –تذبش األَٛس دٝذًا    ز –ب مساع نالّ ايٓاغ         –أ           

 

 اطتُشت دعٛة ايشطٍٛ ؾى اـؿاء َذٙ .......  -  

 ثالثة أعٛاّ –ز        عاَني                 –ب                                    عاّ–أ          
 

 أّ املؤَٓٝــٔ ٚ اؾٗـش بايذعــٛة
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 ....... اؾٗش بايذعٛة بني ايشطٍٛ  بذأ  -  

 أٌٖ َهة –ز                      أصذقائ٘–ب                                أًٖ٘–أ          
 

  ٍٛعذّ أطتذابة سؤطاء َهة يذعٛة ايشط ؟ 

 مجٝعًاألٕ األصٓاّ ٖٛ دٜٔ أبائِٗ ٚ أدذادِٖ ٚ إٔ اإلطالّ طٛى بني ايٓاغ 
 

  ٍٛعضّ ايشط اؾٗش بايذعٛة بني أٌٖ َهة مجٝعًا ؟ 

 تٓؿٝزا ألَش اهلل .
 

 ٌص :      

                          أ                                                         ب 
 يٛ طذ ضشب٘ يعبذ ايعضى ؽشغ يظاْ٘ – 4      قايت خذجية ؾى دذ ٚعضّ        -1  
 صاح عُ٘ عبذ ايعضى ؾى غطب – 3ئ أدعِٖٛ ٖزٙ املشة ٚسذِٖ        -2 
 دعِٗ نُا أَشى سبو ٚأقشأ عًِٝٗ ايكشءإٓ-1    يو اهلزا مجعتٓا                      تبا -3 
 بٌ طأدعٛا أٌٖ َهة -                    2متٓى احملبٕٛ حملُذ  -4 

 
  عٓذَا ناْت تظُع اآلٜات ؟َا ايزى ناْت تؿعً٘ ايظٝذة خذجية 

 ناْت تزٜعٗا بني َٔ ٜٛدٖا َٔ ايٓظٛة .
 

 أٍٚ َٔ تًكى تعايِٝ اإلطالّ َٔ ايٓبى َٔ ؟ 

 ايظٝذة خذجية سضى اهلل عٓٗا .
 

 نٝـ عاٌَ سؤطاء َهة ايطعؿاء ايزٜٔ اطًُٛا ؟ 

 . ناْٛا ٜعزبِْٛٗ بأقصى أيٛإ ايعزاب
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 :أنٌُ َا ًٜى 

 .دعٛت٘، ٚ ايشطٍٛ َاض ؾى  ؽٜقشاػتذت املٛادٗة بني ايٓبى ٚبني  -
 ملٔ ٜؿهش ؾى اإلطالّ. عربةقشس ايكشٜؼٕٝٛ ايكطاء عًى أتباع حمُذ يٝهْٛٛا  -
 املظًُنيباألسقاء ٚ ايطعؿاء َٔ  ايتٓهٌٝٚ  ايتعزٜبػاعت ؾى َهة َٓاظش  -

 

 :أخرت اإلدابة ايصشٝشة 

 ......  باهلذشة  أرٕ ايشطٍٛ   -  
 ُٖا َعًا –ألبعادِٖ عٔ األرى    ز –ب                     يٓؼش ايذٜٔ–أ           

 

 ناْت اهلذشة إىل اؿبؼة .......  -  

 يٛؾشة خرياتٗا –ز           صاسبٗايطٝب –ب                     يعذٍ ًَهٗا–أ          
 

 ....... ٚصٚدٗاسني عًُت ايظٝذة خذجية بٗذشة ابٓتٗا سقٝ٘   -  

 دعت هلا –ز             سؾطت ٖذشتٗا–ب                   بهت ٚسضْت–أ          
 

  أو  √ ضع عالمة× : 

 ( √)تعاٖذت قشٜؽ عًى سصاس املظًُني يكتًِٗ مجٝعًا                                 -   

 )×(                                    سٛصش املظًُٕٛ ؾى ػعب عًى -

 )×(نإ سصاس قشٜؽ يًُظًُني أقتصادًٜا ؾكط                                                   -

 (√)       اؼذ بٓٛ ٖاػِ ٚبٓٛ عبذ املطًب ٚصُذٚا ؾى َٛادٗ٘ اؿصاس -

 

 

 

 ؾى َٛادٗـــ٘ اؿصــاس
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 عًٌ ملا ٜأتى: 
 
 

 عًى أطتاس ايهعب٘ ؟عًل املؼشنٕٛ صشٝؿة املكاطعة ٚ اؿصاس  -
 تأنٝذا يععُتٗا ٚضُاًْا ألسرتاَٗا ٚ ايعٌُ بٗا .  

 
 

 نإ املؼشنٕٛ ال ٜشٜذٕٚ إ تذخٌ ايظٝذة خذجية ؾى ايؼعب احملاصش ؟ -
خٛؾًا َٔ تذبريٖا ، سٝح أِْٗ ٜؼهٕٛ ؾى أْٗا طتؿظذ عًُِٗ نً٘ إرا   

 دخًت ايؼعب مبا َعٗا َٔ َاٍ ٚصاد ٖٚزا ٜكٛى املظًُني احملاصشٜٔ .
 

 

 َارا تعشف عٔ َٛقـ اإلطالّ َٔ ٚأد ايبٓات 

 سشَ٘ اإلطالّ .
 

 ٌص :      

                          أ                                                         ب 
 امثٔ َا ٜكذسٕٚ َٔ اـطب ٚ ايكصائذ – 4              نإ سصاس قشٜؽ يًُظًُني -1  

 ؾى ػعب أبى طايب – 2   سٛصش بٖٓٛاػِ ٚبٓٛ عبذ املطًب -2 

 إدتُاعًٝا ٚاقتصادًٜا -1                  أنٌ احملاصشٕٚ ؾى ايؼعب -3 

 َٔ ػذة اؾٛع ٚ أٚسام ايؼذش -3           عًل ايعشب عًى أطتاس ايهعبة -4 
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 :أنٌُ َا ًٜى 

بٓصش اهلل   ػذٜذة ايؿشحعادت ايظٝذة خذجية سضى اهلل عٓٗا َٔ اؿصاس  -
 ظُٛع املٗٓئني . ايذاسٚأَتًئت 

 

 يًٝتُٗا ؾى سضٕ بعذ عٛدة املظًُني َٔ اؿصاس  أّ مجٌٝٚ أَشأت٘  أبٛ هلبقطى  -
 

 بٌ أطتدذّ ايظِٗ األخري .  سصاسًاٚ طبابًاسأى أبٛ هلب إٔ َٛادٗ٘ حمُذًا مل تعذ  -
 

  أو  √ ضع عالمة× : 

 ( √)                      قطع أبٛ هلب صًت٘ بأخٝ٘ أبى طايب ٚابٔ اخٝ٘ حمُذ -   

 )×(          ايذاء األنرب ٜهُٔ ؾى بٝت ابى طايبنإ ابٛ هلب ٜشى إٔ  -

 )×(قاطع قّٛ خذجية حمُذًا ٚ مل ٜظاْذٚٙ                                                         -

 (√)       أٚالد أخت خذجية اإلطالّ                                                       اعتٓل  -

 

  ايصشٝشة:أخرت اإلدابة 

 ......  طًب بعض املؼشنني إٔ ٜرتنٛا ابا طايب   -  
 يبطؼ٘ ٚقٛت٘ –ز            يتذٓب٘ حمُذًا   –ب             ملشض٘ ٚػٝدٛخت٘–أ           

 

 سني خاطبت قشٜؽ أبا طايب ؾى اَش حمُذ  .......  -  

 مل ٜصًٛا ؿٌ –ْٗشِٖ ٚطشدِٖ          ز –ب ٚعذِٖ مبعاٖذت٘              –أ          
 

 
 

 ٚؾــاة ابى طايـــب
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 عًٌ ملا ٜأتى: 
 
 

 عشض حمُذ ْؿظ٘ عًى ايكبائٌ؟ -
 يٝذعِٖٛ إىل اإلطالّ ٜٚعًُِٗ ايذٜٔ .  

 
 

 نإ ابٛ هلب ٜشٜذ إ تبذأ قشٜؽ بكتٌ خذجية ؟ -
 ٚتظاعذ املظًُني. ألْٗا متتًو َااًل نجريًا ٚتظاْذ ايشطٍٛ   
  
 ٌص :      

                          أ                                                         ب 
 ألٕ ابا طايب أػشف عًى املٛت – 3           أْتعش ايهؿاس َٛت ابى طايب    -1  

 أْكبض صذس ايشطٍٛ – 2   سني مسع ايشطٍٛ بٛؾاة ابى طايب -2 

يٝطاعؿٛا تعزٜب املظًُني - 1                                            سضٕ ايشطٍٛ -3   
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 :أنٌُ َا ًٜى 

َٔ أرى سطٍٛ اهلل أػتذ خٛف ايظٝذة خذجية سضى اهلل عٓٗا عًى  -
 ٚ َٛاطات٘. َعاْٚت٘املؼشنني ؾضادت َٔ 

 

 أبى طايبٜعٔ إ ايظٝذة خذجية طتُطى طشٜعًا بعذ  مل ٜهِ ايشطٍٛ  -
 .طٛاٖا ي٘ ٚترتن٘ ٚمل ٜعذ

 
  أو  √ ضع عالمة× : 

 ( √)                ػابًاأمتت ايظٝذة خذجية اـاَظة ٚ ايظتني ٚ قًبٗا َا صاٍ  -   

 )×(          أصاب ايظٝذة خذجية باألسباط   إٜزاء املؼشنني يًشطٍٛ  -

 (√)                          ايظٔ بايظٝذة خذجية صاد تعًل ايشطٍٛ بٗانًُا تكذّ  -

 

 ٌص :      

                          أ                                                         ب 
 ايزى ؼشى طٜٛاًل ؾى طبٌٝ اهلل  –2     ايشطٍٛ ٚبٓات٘ ٜٓعشٕٚ إىل خذجية ؾى سظشة -1  

 ٜظأٍ عٓٗا ٜٚتعشف أخباسٖا –3                                               طهٔ اؾظذ ايٓؼٝط      -2 

عادضٜٔ عًى إٔ ٜصٓعٛا هلا ػٝئا – 1              نٌ َٔ ؾى َهة َؼػٍٛ بايظٝذة خذجية -3   

 

 

 

 ٚداع ٚ  أطــــى
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 ًٌَدص ايؿص :   

  
بعذ ٚؾاة أّ املؤَٓني ايظٝذة خذجية سضى اي٘ عٓٗا أصداد أرى ايهؿاس بايٓبى 

  أصشاب٘ ٚػعش ايٓبى ٚ   باؾتكادٙ تأٜٝذ ايظٝذة خذجية سضى اهلل عٓٗا،
ناْت تكّٛ بذٚس أَٗا ايظٝذة خذجية سضى  سطٍٛ اهلل ايظٝذة ؾاطُة بٓت 

 ،ٚ ايتدؿٝـ عٓ٘ اهلل عٓٗا ؾى َٛاطاة ايٓبى 
َع نٌ سذخ  ٜتزنش أّ املؤَٓني ايظٝذة خذجية سضى اهلل عٓٗا نإ ايٓبى 

 ميش ب٘ سبا ٚٚؾاء هلا

 ايظؤاٍ األٍٚ :
بعذ خذجية بؿشاؽ ٚٚسؼة ، ٚنًُا تزنش دٗادٖا ٚ عطؿٗا  أسع ايٓبى 

ٚبشٖا ، أػتذ ب٘ اؿضٕ ٚؾاض ب٘ األطى ، ستى بذا أثشٙ ؾى ٚدٗ٘ ٚدظذٙ. 
 

 ؽري اإلدابة ايصشٝشة :
 ......  َعٓى األطى   -  

 ايؿشام –ز               اؿضٕ–ب اإلطاءة            –أ           
 

 َعٓى بذا  .......  -  

 ظٗش –ز          عًِ       –ب                      بذأ–أ          
 
 
 

 رنشٜــات ٚ ٚؾــاء
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 ايظؤاٍ ايجاْى :

 

 حيب أبٓت٘ سقٝ٘ سبًا ػذٜذًا ؾُا ايظش ؾى ريو ؟ نإ سطٍٛ اهلل 
ألْٗا ناْت نبرية ايؼب٘ بأَٗا خذجية سضى اهلل عٓٗا ٜزنشٙ بٗا مجاهلا  ٚ 

إػاساتٗا ٚ أيؿاظٗا ٚبظُتٗا ايشقٝكة ٚعكًٗا ايهبري ، ؾٝذعٖٛا ٜٚطٌٝ ايٓعش 
 إيٝٗا نُا ٜطٌٝ األطتُاع إىل سذٜجٗا . 

 
 ايظؤاٍ ايجايح :

 

 ٚؾًٝا يًظٝذة خذجية بعذ َٛتٗاظٌ ايٓبى 
 أرنش بعض املٛاقـ ايتى تذٍ عًى ريو  ؟ 
 ٜٚجٓى عًٝٗا ٜٚذعٛ هلا .ال خيشز َٔ ايبٝت إال ٜٚزنش ايظٝذة خذجية   -
ُٜزنشٙ بايظٝذة خذجية ايتى ناْت تؿشح ي٘ ، ٚنٌ ٖضمية    -  ٚنإ نٌ ْصش 

 ُتزنشٙ بايظٝذة خذجية ايتى ناْت تتأمل هلا ٚتٛاطٝ٘ ؾٝٗا .   
 نإ ٜعطى َٛايٝٗا ، ٜٚصٌ صذٜكاتٗا ، ٜٚرب سبٝباتٗا ٚنإ إرا ربح ايؼاة   -

 ٜكٍٛ باٖتُاّ أسطًٛا إىل صذٜكات خذجية ؾإْى ُأسب سبٝباتٗا .   
 

 ايظؤاٍ ايشابع :
 

 َٔ أنجش أٚالد ايظٝذة خذجية ػبًٗا بٗا .
 سقٝة ايظٝذة

 
 

 

 

 ايًِٗ يو اؿُذ نُا ٜٓبػى ؾالٍ ٚدٗو ٚععِٝ طًطاْو



40 
 

 

 

 




